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VADRÚL, VADÁSZRÓL, VADÁSZATRÓL*
Dr. Hajdú István

Két héja ül a fán.
A hnja-leány szivetszorongatóan sóhajtozik. A héja-fiú igyekszik vigasztal
ni. Hiába.
Végül egész kétségbeesetten felkiált:
- Hidd el már nekem végre, drágám, hogy a gyűrűt a Madártani Intézet húzta 
rám!...

xx*

Jákob nagy medvevadász, s amellett idegekre menő alak. Sohasem mulasztja el 
a látogatóinak minden egyes trófeáját bemutatni, s részletesen elmagyarázni, 
hogy hogyan ejtette el a veszedelmes ragadozót.
Egy hatalmas medve bőrét lefekteti a heverője elé és mesél:
- Ezt az élőkét a Szovjetunióban lőttem! Szinte belebotlottam - és nem volt 
más választásom: vagy a medve, vagy én!...

- Bölcs döntés volt - sóhajt fel az egyik hallgató -/önből kikészíteni va
lóban csak siralmas ágyelőt tudtak volna!...

***

A fővadász bemutatja az egyik hajtót:
- Ez János, a leghűségesebb hajtőnk! Már hússzor meglőtték, s még mindig itt 
van!...

Az egyik vendég:
r- És a sck ólom nem ártott?

- Nem különösen. Csak úszni nem tud többé. ...

Egy vendégvadász nagy késéssel, sápadtan és kimerültén jön vissza a gyüle
kező vadászokhoz.
- Mindnyájan itt vannak?! - Kérdezi a vadászmestert.
- Igen.
- Valóban mindnyájan?!
- Igen. Mind.
Hála Istennek! - sóhajt fel megkönnyebülten.
Akkor valóban egy őzre lőttem rá! ...

* Részlet a szerző "Francia viccek" című, készülő könyvéből.



Két rendőr vadászni ment. Egyikük első ízben vadászott, és talált egy jó rej
tekhelyei egy vadváltó közelében.
Türelmesen várt leshelyén.
Egyszer csak zörgést hall. Szívdobogása megnőtt, amint egy őz kilépett a bo
zótosból .
Kiugrott a leshelyéről, figyelmeztető lövést adott a levegőbe, és így kiál
tott:
- Állva maradni! Rendőrség!...

xxx
- Súlyos idegzavar van önnél - mondja az orvos a betegének.
- Ez a vadászat miatt van. ...
- Uu hiszen a vadászat nyugtatja az idegeket. ...
- Ha már rendelkezünk engedéllyel. ...

xxx
Mi a különbség a jó vadász a rossz vadász között?
- A jó vadász a nyulat beleteszi a hátizsákba, a fegyvert a vállra, a kutya 
a lába mögött jár. ...

- A rossz vadásznál ellenben a nyulacska az ágyban, a fegyver a kézben - de 
a kutya nem jön elő! ...
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